
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจัดซื้อหนังสือเรียน จ านวน ๙๒ รายการ (งบอุดหนุนรัฐบาล) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
(Electronic Bidding : e -Bidding) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                  -------------------------------- 
 ๑. ความเป็นมา  
        โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มีความประสงค์ที่จะซื้อหนังสือเรียน จ านวน ๙๒
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุนรัฐบาล 
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน  
๒. วัตถุประสงค์  
        เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
        ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e -Bidding)  
        ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ  
        ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับที่เข้าเสนอราคาครั้งนี้ ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e -Bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม  
        ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคาสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
        ๓.๕ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด ดังนี้  
          ๓.๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
          ๓.๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procrement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
        ๓.๖ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญา
อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 
 
 
 
 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
๑……………………………................       ๒…………………………………………     ๓…………………………………………  
   (....นางณัฐวดี  นนทโคตร....)           (....นายณัฐพล ตะพิมพ์....)            (...นางชนัดดา  พรบุญ.....)  



 
๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ประกอบด้วย 
 

ที ่ รายการ ชื่อผู้แต่ง ชั้น จ านวน ราคา 
๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย  

วิวิธภาษา ม.1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๑ ๕๐ ๗๐ 

๒. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
 วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๑ ๕๐ ๕๘ 

๓. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วิวิธภาษา ม.2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๒ ๕๐ ๘๓ 

๔. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๒ ๕๐ ๕๖ 

๕. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วิวิธภาษา ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๓ ๕๐ ๗๘ 

๖. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๓ ๕๐ ๕๖ 

๗. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ ม.4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๔ ๕๐ ๗๘ 

๘. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
ชุดหลักภาษาและ การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ม.4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๔ ๕๐ ๙๑ 

๙. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๕ ๕๐ ๖๑ 

๑๐. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
ชุดหลักภาษาและ การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ม.5 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๕ ๕๐ ๙๘ 

๑๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๖ ๕๐ ๗๘ 

๑๒. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ชุดหลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ม.๖ ๕๐ ๑๐๗ 

๑๓. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
เล่ม 1 

สสวท. ม.๑ ๑๐๐ ๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
๑……………………………................       ๒…………………………………………     ๓…………………………………………  
   (....นางณัฐวดี  นนทโคตร....)           (....นายณัฐพล ตะพิมพ์....)            (...นางชนัดดา  พรบุญ.....)  



 
 

ที ่ รายการ ชื่อผู้แต่ง ชั้น จ านวน ราคา 
๑๔. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 2 สสวท. ม.๑ ๑๐๐ ๑๑๐ 
๑๕. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2เล่ม 1 สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๑๒๓ 
๑๖. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2เล่ม 2 สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๑๑๔ 
๑๗. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4 เล่ม 1 สสวท. ม.๔ ๔๐ ๗๕ 
๑๘. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4 เล่ม 2 สสวท. ม.๔ ๔๐ ๗๕ 
๑๙. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.5 เล่ม 1 สสวท. ม.๕ ๘๕ ๖๓ 
๒๐. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 เล่ม 1 สสวท. ม.๕ ๘๕ ๗๘ 
๒๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4เล่ม 2 สสวท. ม.๔ ๔๐ ๑๓๑ 
๒๒. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 เล่ม 1 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๗๘ 
๒๓. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 เล่ม 2 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๑๓๑ 
๒๔. หนังสือเรียน วิททยาศาสตร์ ม.1  เล่ม 1  สสวท. ม.๑ ๑๑๗ ๑๐๒ 
๒๕. หนังสือเรียน วิททยาศาสตร์ ม.1  เล่ม 2 สสวท. ม.๑ ๑๑๗ ๙๘ 
๒๖. หนังสือเรียน วิททยาศาสตร์ ม.2  เล่ม 1  สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๑๑๒ 
๒๗. หนังสือเรียน วิททยาศาสตร์ ม.2  เล่ม 2 สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๑๐๘ 
๒๘. หนังสือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม. 4  สสวท. ม.๔ ๖๑ ๘๑ 
๒๙. หนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ ม. 5 เล่ม1  สสวท. ม.๕ ๘๗ ๕๐ 
๓๐. หนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ ม. 5 เล่ม2 สสวท. ม.๕ ๘๕ ๘๓ 
๓๑. หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 สสวท. ม.๔ ๒๐ ๗๗ 
๓๒. หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 สสวท. ม.๔ ๓๐ ๙๗ 
๓๓. หนังสือเรียน เคมี ม.4 เล่ม 1 สสวท. ม.๔ ๓๐ ๗๗ 
๓๔. หนังสือเรียน เคมี ม.4 เล่ม 2 สสวท. ม.๔ ๓๐ ๖๒ 
๓๕. หนังสือเรียน เคมี ม.5 เล่ม 3 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๕๙ 
๓๖. หนังสือเรียน เคมี ม.5 เล่ม 4 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๕๙ 
๓๗. หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๙๙ 
๓๘. หนังสือเรียนฟิสิกส์  ม.5 เล่ม 4 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๑๐๑ 
๓๙. หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เลม่ 3 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๘๖ 
๔๐. หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.5 เลม่ 4 สสวท. ม.๕ ๓๐ ๗๔ 
๔๑. หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 

เล่ม 3 
สสวท. ม.๕ ๓๐ ๔๒ 

๔๒. หนังสือเรียนโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 
เล่ม 4 

สสวท. ม.๕ ๓๐ ๔๕ 

 
 
 
 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
 
๑……………………………................       ๒…………………………………………     ๓…………………………………………  
   (....นางณัฐวดี  นนทโคตร....)           (....นายณัฐพล ตะพิมพ์....)            (...นางชนัดดา  พรบุญ.....)  



 
 

ที ่ รายการ ชื่อผู้แต่ง ชั้น จ านวน ราคา 
๔๓. หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.1  สสวท. ม.๑ ๑๑๗ ๘๓ 
๔๔. หนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ม.2 สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๖๙ 
๔๕. หนังสือเรียน ออกแบบเทคโนโลยี ม.1 สสวท. ม.๑ ๑๑๗ ๗๓ 
๔๖. หนังสือเรียน ออกแบบเทคโนโลยี ม..2 สสวท. ม.๒ ๑๐๔ ๕๓ 
๔๗. หนังสือเรียน เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม ม.3 สสวท. ม.๓ ๔๐ ๗๓ 
๔๘. หนังสือเรียน เชื้อเพลิงเพ่ือพลังงานทดแทน  

ม.3 
สสวท. ม.๓ ๔๐ ๗๓ 

๔๙. หนังสือเรียน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ม.
2 

นายธวัช ทันโตภาส และคณะ ม.๒ ๑๐๔ ๑๓๕ 

๕๐. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.2 นายไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ ม.๒ ๑๐๔ ๘๒ 
๕๑. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.3 นายจรัส พยัคฆราชศักดิ์  ม.๓ ๕๐ ๘๕ 
๕๒. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา 1 ม.4-6 นายจรัส พยัคฆราชศักดิ์ และ

คณะ 
ม.4-6 ๕๐ ๘๐ 

๕๓. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา 2 ม.4-6 สมพร  อ่อนน้อม และ  
ประจวบ ตรีภักดิ์ 

ม.4-6 ๕๐ ๘๐ 

๕๔. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา 3 ม.4-6 นายจรัส พยัคฆราชศักดิ์ และ
คณะ 

ม.4-6 ๕๐ ๘๔ 

๕๕. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง ม.4-6 ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ ม.4-6 ๖๑ ๑๐๕ 
๕๖.. หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ขวัญนภา  สุขดร ม.4-6 ๕๐ ๗๔ 
๕๗. หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม.4-6 สิริรัตน์  พงศ์นินัฒนพันธุ์ ม.4-6 ๕๐ ๙๙ 
๕๘. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ไพฑูรย์  มีกุศล ม.4-6 ๕๐ ๑๐๒ 
๕๙. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 ไพฑูรย์  มีกุศล ม.4-6 ๕๐ ๑๐๕ 
๖๐. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา ม.2 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และ

คณะ 
ม.๒ ๑๐๔ ๗๘ 

๖๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา ม.3 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และ
คณะ 

ม.๓ ๑๑๕ ๘๕ 

๖๒. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1 สุชาติ และคณะ ม.๑ ๑๑๗ ๗๐ 
๖๓. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.2 สุชาติ และคณะ ม.๒ ๑๐๔ ๗๕ 
๖๔. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.3 สุชาติ และคณะ ม.๓ ๑๑๕ ๗๔ 
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ที ่ รายการ ชื่อผู้แต่ง ชั้น จ านวน ราคา 
๖๕. หนังสือเรียน ดนตรี ม.4 ส าเร็จ และคณะ ม.๔ ๖๑ ๗๐ 
๖๖. หนังสือเรียน ดนตรี ม.5 ส าเร็จ และคณะ ม.๕ ๘๕ ๗๔ 
๖๗. หนังสือเรียน ดนตรี ม.6 ส าเร็จ และคณะ ม.๖ ๗๐ ๗๒ 
๖๘. หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.4 สุมนมาลย์  - สุมนรตี ม.๔ ๖๑ ๖๐ 
๖๙. หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.5 สุมนมาลย์  - สุมนรตี ม.๕ ๘๕ ๖๒ 
๗๐. หนังสือเรียน นาฏศิลป์ ม.6 สุมนมาลย์  - สุมนรตี ม.๖ ๗๐ ๖๕ 
๗๑. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.1  นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ

คณะ  
ม.๑ ๘๐ ๑๐๕ 

๗๒. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.2 นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ
คณะ  

ม.๒ ๘๐ ๑๑๔ 

๗๓. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.3  นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ
คณะ  

ม.๓ ๑๑๕ ๙๓ 

๗๔. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.4  นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ
คณะ  

ม.๔ ๖๑ ๘๒ 

๗๕. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.5  นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ
คณะ  

ม.๕ ๘๕ ๖๖ 

๗๖. หนังสือเรียนการงานอาชีพเทคโนโลยี ม.6 นางเสาวนีย์ ประทีปทอง และ
คณะ  

ม.๖ ๗๐ ๘๓ 

๗๗. หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.4-6 นางสาวมณกาญจน์  ทองใยและ
นางอรุณ ี ลิมศิริ  

ม.4-6 ๗๐ ๖๕ 

๗๘. หนังสือเรียน การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 ม.4-6 

นางอมรรัตน์  เจริญชัย และ 
นางอรุณี  ลิมศิริ 

ม.4-6 ๗๐ ๖๕ 

๗๙. หนังสือเรียน Your Space 1 ม.1 Martyn Hobbs & Julia Starr 
Keddle 

ม.๑ ๑๑๗ ๑๓๕ 

๘๐. หนังสือเรียน Your Space 1 ม.2 Martyn Hobbs & Julia Starr 
Keddle 

ม.๒ ๑๐๔ ๑๓๕ 

๘๑. หนังสือเรียน Your Space 1 ม.3 Martyn Hobbs & Julia Starr 
Keddle 

ม.๓ ๑๑๕ ๑๓๕ 

๘๒. หนังสือเรียน Eyes open 1ม.4 Ben Godstein & Ceri Jones 
with Vicki 

ม.๔ ๖๑ ๑๔๐ 
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ที ่ รายการ ชื่อผู้แต่ง ชั้น จ านวน ราคา 
๘๓. หนังสือเรียน Eyes open 1ม.5 Ben Godstein & Ceri Jones 

with Vicki 
ม.๕ ๘๕ ๑๔๐ 

๘๔. หนังสือเรียน Eyes open 1ม.6 Ben Godstein & Ceri Jones 
with Vicki 

ม.๖ ๗๐ ๑๔๐ 

๘๕. หนังสือเรียน Just Speak up 1 ม.1 Olga  Geissler ม.๑ ๓๕ ๑๓๕ 
๘๖. หนังสือเรียน Just Speak up 1 ม.2 Olga  Geissler ม.๒ ๓๕ ๑๓๕ 
๘๗. หนังสือเรียน Just Speak up 1 ม.2 Olga  Geissler ม.๓ ๓๕ ๑๓๕ 
๘๘. หนังสือเรียน Reading The Word 1 ม.4 Rob Jordens & Jeff Zeter ม.๔ ๓๕ ๑๓๕ 
๘๙. หนังสือเรียน Reading The Word 1 ม.5 Rob Jordens & Jeff Zeter ม.๕ ๓๕ ๑๓๕ 
๙๐. หนังสือเรียน Reading The Word 1 ม.6 Rob Jordens & Jeff Zeter ม.๖ ๓๕ ๑๓๕ 
๙๑. หนังสือเรียน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 ม.1 ศิษฎิพร  อ าพันเงิน และ คณะ ม.๑ ๓๕ ๑๓๕ 
๙๒. หนังสือเรียน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 ม.2 ศิษฎิพร  อ าพันเงิน และ คณะ ม.๒ ๔๖ ๘๑ 

 
  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกข้อความในช่องต่าง ๆ ของในแบบใบยื่นเสนอประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ครบถ้วนทุกช่อง มิฉะนั้นกรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ด้วยราคารวมต่ าสุด (รายละเอียดพัสดุตามเอกสารแนบ)  
        ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
๕. ระยะเวลาดาเนินการ  
          เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒  
๖. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบงาน  
          ก าหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทาการ นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ และส่งมอบหนังสือเรียน  
จ านวน ๙๒ รายการ ณ โรงเรยีนเหมืองแบ่งวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
 
๑……………………………................       ๒…………………………………………     ๓…………………………………………  
   (....นางณัฐวดี  นนทโคตร....)           (....นายณัฐพล ตะพิมพ์....)            (...นางชนัดดา  พรบุญ.....)  
 
 
 



 
 
๗. เงื่อนไข  
         - ผู้ซื้อสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวน และราคาได้ตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง  
         - ผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย
จัดเป็นชุดแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมแจกกับนักเรียนเป็นรายบุคคลตามที่โรงเรียนก าหนด  
๘. วงเงินในการจัดหา  
         - วงเงินงบประมาณท่ีได้ เป็นเงิน ๕๕๐,๕๖๘  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  
         - ราคากลางโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เป็นเงิน ๕๕๐,๕๖๘  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดบาท
ถ้วน)  คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณาแล้เพ่ือประโยชน์ของบทางราชการเห็นควรใช้
ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล  
๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่  
สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๔๒-๐๗๗๖๙๐ 
อีเมล์ แอดเดรส : www.mbv๒๕๖๐@mbvschool.ac.th 
              หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าวโปรดให้
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(EMS) จ่าหน้าซองถึง 
“คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจัดซื้อหนังสือเรียน (งบอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ50) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 72 รายการ” หรือทางเว็บไซต์ www.mbv2560@mbvschool.ac.th หรือ E-Mail 
Address :ที่แจ้งไว้ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือที่จะนาข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 


